
PLANINSKO DRUŠTVO IDRIJA 
MLADINSKI ODSEK 
 

 

 

 

IZLET NA BLEGOŠ (1562 m) 
V  soboto,  25. septembra 2021,VABIMO na planinski izlet 

MLADE PLANINCE od 1. razreda dalje,  
 

ODHOD: z avtobusne postaje v Godoviču ob 7.40, 
    v Idriji ob 8.00, 
    v Sp. Idriji ob 8.15. 

 
OPIS  POTI: Z avtobusom se bomo odpeljali proti smučišču Črni vrh nad Cerknim do 
Slugove doline. Po cesti, kolovozu in po gozdni planinski stezi bomo odšli proti koči, ki 
stoji na sedlu ob vznoţju Blegoša. Po okrepčilu in počitku se bomo po lahki planinski 
stezi povzpeli na vrh Blegoša – to je najvišji vrh Škofjeloškega hribovja. V primernem 
vremenu se bomo najprej zazrli proti Triglavu. Z Blegoša pa se nudi razgled tudi na 
Karavanke, na Kamniško Savinjske Alpe in številne vzpetine predalpskega hribovja. 
Vračali se bomo po isti poti; morda bo starejša skupina naredila »malo daljši ovinek« 
proti Črnemu vrhu. 
HOJE bo približno za 3 ure. 

 
OPREMA: Potrebna je planinska – pohodna obutev in primerna obleka, tudi kapa in 
rokavice. V nahrbtniku naj bodo pelerina, vetrovka in zloţljiv deţnik za primer deţja; 
Nahrbtnik naj bo dovolj velik, da lahko vanj spraviš odvečna oblačila, a ne preteţak.Ne 
pozabite na knjiţico MLADI PLANINEC (ali plan. izkaznico), s plačano članarino za leto 
2021. 

Obvezno mora biti v nahrbtniku zaščitna maska in razkuţilo. 
Upoštevajte aktualna priporočila NIJZ.  

HRANA IN PIJAČA: za cel dan iz svojega nahrbtnika, priporočamo topel čaj. 

(V koči si lahko privoščite kak priboljšek – za…. €.) 
PRISPEVEK: 10  € - plačate ob prijavi.  
POVRATEK: predvidoma okrog15. ure. 
PRIJAVE:  do vključno četrtka, 23. sept.zjutraj pri: 
 

o MAJI BEŢEK ŠMID ali NACETU  B. – OŠ Godovič, 
o MATEJI KOGEJ LAPAJNE – učilnica 1. A -  OŠ Idrija, 
o ŠPELI VIRAG – OŠ Sp. Idrija. 

 

Planinski pozdrav! 
Vodja izleta: Nace Breitenberger 

                               z vodniki  PZS 

 
 

Če se prijavljeni planinec izleta ne udeleži iz neopravičljivega razloga (zdravniško potrdilo), denarja ne vračamo. 


